PRAVIDLÁ A PODMIENKY REZERVÁCIE
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V prípade záujmu o predbežnú rezerváciu termínu svadobnej hostiny je potrebné písomne
kontaktovať event manažéra Hotela Devín. Predbežná rezervácia termínu na svadobnú
hostinu je platná až po obdržaní písomného potvrdenia od event manažéra.
Nezáväzná rezervácia je platná 7 kalendárnych dní (ak nie je písomne dohodnuté inak).
V prípade, že rezervácia nebude písomne potvrdená ako definitívna v danom termíne,
požadovaný termín bude uvoľnený.
Predbežná rezervácia nie je záväzná, až kým nie je podpísaná platná zmluva medzi hotelom
a objednávateľom, a môže byť zrušená obidvoma stranami.
Záväznú rezerváciu je potrebné potvrdiť písomne, podpísať zmluvu a zaplatiť nevratnú
zálohu vo výške 300 € najneskôr do 14 dní od vystavenia faktúry.
Ak má objednávateľ záujem zrušiť záväznú rezerváciu, je potrebné tak urobiť v písomnej
forme a hotel si nárokuje na storno poplatky nasledovne:
Zrušenie rezervácie viac ako 6 mesiacov pred svadobnou hostinou – výška depozitu
Medzi 6 a 3 mesiacmi – do výšky 50 % celkovej kalkulácie
Menej než 3 mesiace – do výšky 75 % celkovej kalkulácie
Menej ako 1 mesiac – do výšky 90% celkovej kalkulácie
CENY A PLATBA

1.
Ceny uvedených svadobných balíkov platia pre svadby nad 40 osôb.
2. Pri kúpe jedného z balíkov sa neplatí osobitý poplatok za prenájom priestorov. Pri zostavení
vlastného menu sa platí poplatok za prenájom miestnosti (Kaviareň a salónik Minister) vo
výške 300 €.
3.
Detská porcia sa blokuje ako 75 % sumy za dospelého človeka.
4. Dva týždne pred svadobnou hostinou je potrebné zaplatiť zálohovú faktúru vo výške 75 %
základnej kalkulácie. Zvyšok sumy môže byť doplatený na mieste kartou, v hotovosti, alebo
na faktúru so 14 dňovou splatnosťou.
5.
V prípade nedodržania splatnosti faktúry má hotel právo na úroky z omeškania vo výške
0,05% dlžnej sumy každý pracovný deň.
MENU A POČET OSÔB
1.
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Minimálne 1 mesiac pred svadbou je potrebné telefonicky si dohodnúť osobné stretnutie
s event manažérom, na ktorom sa dohodne konkrétne menu. Súčasťou dohody je aj
bezplatná ochutnávka (1 porcie) konkrétne dohodnutého menu.
Zmena menu môže byť vykonaná najneskôr 14 dní pred svadobnou hostinou.
Kalkulácia svadobných nákladov musí byť písomne potvrdená oboma stranami a posledné
zmeny môžu byť uskutočnené najneskôr 72 hodín pred svadobnou hostinou.
Definitívny počet osôb musí byť upresnený minimálne 72 hodín pred začiatkom svadobnej
hostiny.

